
Dela glädjen
fullständigt pålitlig

Stilren silverfärgad universalfjärrkontroll för TV, video, satellitmottagare eller digitaldekoder för 
kabel-tv.

En kontroll för alla enheter och fabrikat
• 3-i-1-fjärrkontroll för TV, video och satellit (digitaldekoder)

Enkel installation
• Särskild funktion för enkel inställning
• Förprogrammerad för att användas med Philips-produkter
• Batterier ingår så att du kan komma igång direkt
• Om du har frågor eller behöver hjälp kan du ringa vår supporthjälp

Fantastisk bekvämlighet
• Snabb menyåtkomst till funktioner som inställning och Text-TV
• Tappa den, stänk på den - och fortsätt använda den!
Universalfjärrkontroll SBCRU530
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Bekvämlighet
• Copy key function
• DVD-funktioner: Transporttangenter (6), 

Kontroll för systemmeny, Menykontroll för CD, 
Siffertangenter

• Handsfree autosökning
• Installationssteg: 2
• Språkstöd: GB/E/I/RUS/PL/CZ
• Handbok på olika språk: GB/I/E/P/GR/RUS/PL/

CZ
• Antal tangenter: 31
• Förprogrammerad för Philips
• Myndighetsgodkännande: CE-märke
• SAT/CBL-funktioner: Siffertangenter, 

Menykontroll, Guide, info, Favoriter, 
Textfunktioner

• Enkel systemkonfiguration
• Vattentålig
• Text-TV: Snabbtext
• TV-funktioner: Program, upp/ned, Volym upp/

ned, tyst, Effekt/vänteläge, Siffertangenter, AV-
alternativ, externa, Menykontroll, Färg-/
ljusstyrkeinställning, Text-TV-tangenter, 
Snabbtexttangenter, Tidigare program, 16:9

• Generell IR-databas: TV, Video, DVD, SAT
• Video-funktioner: Transporttangenter (6), 

Showview, VCR plus, Menykontroll

Tillbehör
• Batteri: Ja, 1,5 V-batteri R03/AAA

Storlek
• Blistermått (BxDxH): 157 x 290 x 29 mm
• Förpackningsstorlek (BxDxH): 181 x 297 x 

170 mm
• Hopvikt: Enkel blisterförpackning
• Material: Återvunnen PET A

Övriga data
• Batteriets livslängd: 12

IR-kapacitet
• Arbetsavstånd: 7 m
• Lysdioder för överföring: 1
• Databas för generella IR-koder
• Antal fabrikat i databasen: Mer än 250
• Bärvågsfrekvensomfång: 24-55 kHz
• Sändningsvinkel: 90 grader
•
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nkel inställning
rogrammera fjärrkontrollen enkelt med ett intelligent 
vsökningssystem som automatiskt söker efter de 
oder som överensstämmer med din utrustning.

nabb menyåtkomst
iktiga funktioner som exempelvis inställning och Text-
V har tydligt märkta anpassade knapper som gör 
anteringen enklare.

tänk- och stötskyddad
en tåliga höljet motstår stänk och spillda vätskor och 
u kan t.o.m. tappa den i golvet från en meters höjd.

örprogrammerad för Philips
m du har produkter från Philips kan du använda 
niversalfjärrkontrollen utan programmering, eftersom 
lla knappar är förinställda för Philips.

atterier medföljer
u behöver inte köpa extra batterier, utan kan börja 
nvända din nya universalfjärrkontroll så fort du har 
ackat upp den!

-i-1-fjärrkontroll
u behöver du inte längre belamra soffbordet med en 
assa fjärrkontroller. Det här är en praktisk 

järrkontroll som styr både TV, video och 
atellitmottagare (eller digitaldekoder), oavsett fabrikat 
ch modell.

upporthjälp för fjärrkontroller
m du har ett problem eller en fråga om 
niversalfjärrkontrollen, eller om det finns en 
unktionsknapp på originalfjärrkontrollen som inte ingår 
 det stora inbyggda kodbiblioteket, är du välkommen 
tt kontakta vår supporthjälp. Den är öppen sju dagar 

 veckan.
Universalfjärrkontroll SBCRU530/87B
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